
FUNÇÃO: Professor Orientador de Turma

• DESCRIÇÃO SUMARIA Orienta os alunos na execução das 

atividades educacionais, reportando-se ao Coordenador 

Pedagógico e/ou Coordenador de Curso. Estabelece a 

interface entre alunos, professores, e Coordenação de 

Turno. Acompanha, através das aulas/reuniões periódicas da 

área, o andamento das atividades desenvolvidas por sua 

turma de orientados. Utiliza gráficos no gerenciamento das 

metas  da classe, focalizando-os nos seus aspectos 

qualitativo e quantitativo.



DESCRIÇÃO DETALHADA (atribuições):

• Reflete com os professores sobre as praticas pedagógicas 
buscando novas alternativas metodológicas, com a finalidade de 
melhorar a qualidade das  aulas.

• Orienta os alunos na resolução de dificuldades e dúvidas 
provenientes do processo avaliativo desenvolvido na escola.

• Procura contemplar no seu planejamento de Professor 
Orientador, a articulação entre os professores orientadores de 
outras turmas  com o foco ao alto desempenho dos alunos.

• Mantém atualizada, a equipe de professores da turma, a 
respeito do cumprimento das atividades propostas.

• Zela para que as metas estabelecidas pela turma  sejam 
consolidadas nos prazos estabelecidos.



• Analisa, conjuntamente com os outros professores orientadores 
de turma, os resultados das avaliações falhas no processo ensino-
aprendizagem sugerindo providencias e ou ações corretivas.

• Identifica necessidades e solicita treinamento e/ou 
aperfeiçoamento para os alunos com dificuldades no processo 
Ensino-Aprendizagem.

• Troca sugestões com a Equipe de Apoio (Coordenação 
Pedagógica, Coordenação de Curso, Coordenação de Turno...) 
na elaboração de projetos e coordena a implementação.



• Empenha-se por fomentar, especialmente entre os alunos, o 
comprometimento e a contribuição de cada um para com a 
Política da Qualidade e os objetivos da Escola Estadual de 
Ensino Médio Arnulpho Mattos.

• Trabalha pelo crescimento e desenvolvimento acadêmico 
de seus orientados.

• Apresenta e desenvolve práticas metodológicas e 
pedagógicas compatíveis com a realidade dos novos tempos, 
onde permeiam o arrojo e a ousadia sedimentados na ética, 
preservando o ilibado caráter profissional.


